Delock Dokovací stanice pro MacBook s rozhraním 5K
Popis
Tuto dokovací stanici Delock lze připojit k počítači
MacBook se dvěma přídavnými porty Thunderbolt™ 3.
Jeden monitor lze provozovat na výstupu HDMI nebo na
portu Thunderbolt™ 3. Jeden integrovaný port USB TypeC™ a dva porty USB Typ-A umožňují využívání periferních
zařízení.
Díky přívodu energie rozhraním USB-C™ lze za provozu
nabíjet laptopy, jako například MacBook.
Navíc jsou tu dva sloty pro paměťové karty, které lze
používat ke čtení z běžných paměťových karet a
zapisování na ně.
Dokovací stanice s portem Thunderbolt
Port Thunderbolt™ 3 lze použít k připojení například
monitoru Thunderbolt™ nebo jiných periferních zařízení,
která mají svůj vlastní přívod energie.
Malý odolný pomocník
Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato
dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji
prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a
používat dle potřeby.
Specifikace
• Konektor:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ samec
1 x HDMI-A samice
2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
1 x zásuvkový konektor Thunderbolt™ 3 (bez napájecího zdroje pro
připojená zařízení Thunderbolt)
1 x SD slot
1 x Micro SD slot
• Rozlišení:
Thunderbolt™ 3 až 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
• Přenos audio a video signálu
• Je možné připojit pouze jeden monitor
• USB Power Delivery (PD) 2.0
• Kovová skříňka
• Barva: šedá
• Rozměry (DxŠxV): cca. 118 x 28 x 9,5 mm

Číslo produktu 87740
EAN: 4043619877409
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• MacBook Pro se dvěma navazujícími porty Thunderbolt™ 3
Obsah balení
• Dokovací stanice
• Uživatelská příručka
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Příslušenství
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Interface
Konektor 1:

2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male

Konektor 2:

1 x HDMI-A 19 pin samice

konektor 3:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice

konektor 4:

1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 30 Hz

Napětí:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Materiál pouzdra:

kov

Barva:

šedá
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